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Roztahovač vaginy Climax

Údržba

Vodotěsnou pomůcku snadno a rychle umyjete před i po každých hrátkách.
Stačí, když ji pořádně namydlíte a opláchnete pod proudem teplé vody.
Dezinfekce pomůcek se hodí ve chvílích, kdy toužíte po 100% dokonale čisté
hračce. Po umytí stačí pomůcku už jen osušit ručníkem a uložit ji do původní
krabičky nebo textilního pytlíku. Díky oddělenému skladování zabráníte tomu,
aby na sebe různorodé materiály hraček reagovaly a poškozovaly se.

Voděodolnost

Roztahovač vaginy Climax je vodotěsný. Užijete si s ním divoký mokrý orgasmus i jiné hrátky ve sprše.

Design a tvar

Svým zaobleným tvarem pomůcka připomíná trochu stojánek na telefon. Na první pohled proto působí nenápadně.
Díky své pevné, ale tvárné konstrukci a příjemnému materiálu se roztahovač dobře drží v ruce a snadno se zavádí do
vaginy, kde se výrazné vroubky opřou o bod G. Ženy si proto vychutnají příjemnou vaginální stimulaci, zatímco
odhalený klitoris bude lákat k dráždění.

Materiál

Roztahovač vaginy je vyrobený z tvárného kovového drátku, který výrobce zabalil do hladkého silikonového obalu.

Barva

Magická fialová barva omámí vaše smysly. Necháte se strhnout vášní i vlastní fantazií a prozkoumáte každý
centimetr ženských intimních partií.

Rozměry

Díky svým rozměrům se hračka dobře drží v ruce a snadno se s ní manipuluje.

Celková délka: 28 cm
Tloušťka ramen: 0,5–1 cm
Hmotnost: 62 g

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené, nebo podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré fyzické
kondici.
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• Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.
• Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste se vyhnuli alergickým reakcím.
• Pokud se u Vás při použití výrobku objeví velmi nepříjemné kožní napětí, podráždění, otlačeniny, zabarvení nebo
jiné fyzické obtíže, které nejsou záměrem, výrobek přestaňte používat.
• Výrobek nezmrazujte ani neohřívejte.
• Výrobek není vhodný pro komerční použití.
• Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
• Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení bezpečnostních pokynů nelze v žádném
případě převzít odpovědnost.
• dilatátory: nebezpečí poranění močové trubice, nepokračujte přes bolest, používejte dostatečné množství sterilního
lubrikačního gelu, nepoužívejte obyčejný lubrikační gel.
• klystýry: nebezpečí poranění konečníku, klystýry napojené na sprchu - přiměřené množství vlažné vody.
• gynekologická zrcadla: nebezpečí poranění pochvy při neobratném zacházení.
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